
Proxy War na Ukrainie – Rosja vs Zachód  

Aktualna sytuacja w Europie Wschodniej skłania do zrewidowania dotychczasowych 
poglądów, wartości oraz interesów Zachodu z Federacją Rosyjską. Obecna sytuacja każe 
się również zastanowić nad tym, czy nie jesteśmy świadkami drugiej zimnej wojny 
pomiędzy Zachodem a Federacją Rosyjską. Niewątpliwie kluczowym jej elementem na 
dzień 08.03.2022 rok jest terytorium Ukrainy, co w coraz większym stopniu powoduje 
napięcia również na linii Rosja – UE i NATO.  Dlaczego? Ponieważ Zachód w dużym stopniu 
udziela zasadnego wsparcia Ukrainie zarówno pod względem politycznym, jak i 
logistyczno-militarnym. Z kolei coraz mocniejsze sankcje, bezpośrednio wpływają na 
coraz większe napięcia polityczno-gospodarcze.  

Po ponad tygodniu walk na terytorium Ukrainy, agresor notuje coraz większe straty militarne. 
Pomimo wolnej realizacji celów strategicznych, mgła wojny i jej nieobliczalność, nie pozwala z 
całą pewnością na postawienie tezy, kto ją wygra. Niemniej Kreml coraz bardziej desperacko, 
szuka sposobu, aby wyjść z twarzą z konfliktu (wojny), którą rozpętał. Jakie tezy można 
postawić na ten moment? Czym jest proxy-war skierowana przeciwko Zachodowi? I czy 
wartości zachodnie mają szansę przetrwać?  

 

Toczony konflikt zastępczy (ang. proxy-war) to zjawisko szczególnie charakterystyczne dla 
okresu zimno wojennego, kiedy mocarstwa globalne chcąc uniknąć otwartego konfliktu 
zbrojnego na własnych terenach, rywalizowały ze sobą na obszarach peryferyjnych, 
jednocześnie udzielając wsparcia politycznego i militarnego rządom, które były im bliskie. 
Warto przy tym podkreślić, że same mocarstwa tj. USA czy ZSRR nie brały wówczas 
bezpośredniego udziału w walkach.  

Konflikt Rosji na Ukrainie – wojna zastępcza przeciwko Stanom Zjednoczonym?  

Wszystko zdaje się potwierdzać, że to bardzo trafna teza. Jeszcze tygodnie przed 
bezpośrednim atakiem na Ukrainę, Rosja przez bardzo długi okres gromadziła sprzęt i wojska 
przy granicy, a także na obszarze Białorusi. W tym czasie prowadziła również ożywione 
dyskusje z Zachodem (czyt. Stanami Zjednoczonymi), które dotyczyły przede wszystkim 
wielkich zmian i nowego rozdania w zakresie przepływu towarów i wpływów na świecie. 
Czego oczekiwali Rosjanie? To proste – wycofania się Stanów Zjednoczonych z Europy. Układ 



sił i coraz większe zaangażowanie USA na Pacyfiku miało być idealną okazją do wypchnięcia 
hegemona z Europy i zawiązania nowej współpracy z Zachodem (czyt. Niemcami i Francją). 
Czy wojna na Ukrainie zbliżyła Rosję do osiągnięcia swoich postulatów? Wydaje się, że nie! 
Jednak należy pamiętać, że gospodarka globalna, a tym samym uzależnienie państw 
zachodnich od surowców rosyjskich jest tak ogromne, że powstaje wielki impas i wyraźne 
wyhamowanie w sankcjach!  

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że wprowadzone sankcję w tej chwili zdecydowanie 
bardziej pomagają Zachodowi w ratowaniu twarzy, niżeli Ukrainie w obronie przed 

agresją Rosji.  

Po 12 dniach wojny można odnieść wrażenie, że Rosja nie osiąga celów militarnych, albo robi 
to bardzo wolno, ale z pewnością przegrała już politycznie. Państwo ukraińskie posiada 
ogromne wsparcie wśród społeczności międzynarodowej, co nie tylko buduje morale armii, 
ale również daje wymierne efekty na polu walki. Można stwierdzić, że Putin nie walczy 
przeciwko Państwu ukraińskiemu, ale przeciwko Narodowi Ukrainy, ponieważ o swój kraj 
walczy zarówno armia, jak i zwykli obywatele.  

 

Zachód wprowadza mocne sankcje – czy to pomoże?  

Wywierana przez cały Zachód potężna presja ekonomiczna i polityczna zaczyna uderzać po 
kieszeni coraz większej ilości zwykłych Rosjan, którzy poniekąd przywykli do zachodnich 
produktów i dobrobytu. Ponadto zastosowane sankcje bezpośrednio mocno uderzają 
oligarchów i wysokich ranga urzędników. A przecież w powietrzu wiszą kolejne transze. 
Postawmy zatem pytanie: Czy dalsze nakładanie sankcji doprowadzi do sytuacji, gdzie Zachód 
będzie negocjował nie z Putinem, a nową władzą w Rosji?  

Warto zaznaczyć, że społeczeństwo rosyjskie niezwykle często poddawane było trudnym 
okresom, gdzie nie sposób pominąć „Wielkiej Smuty”. Mówi się, że Rosjanie to naród, który w 
imię swojej imperialnej dumy będzie mógł latami jeść zgniłe ziemniaki, ale nie odpuści. No 
cóż, być może to prawda, ale zdaje się mieć większe zastosowanie w odniesieniu do starszych 
pokoleń. Dlaczego? A no dlatego, że po rozpadzie ZSRR wyrosła nowa generacja 
społeczeństwa, która przyzwyczajona jest do konsumpcyjnego stylu życia, podróży 
zagranicznych i zachodnich technologii.  



Sankcje, a coraz większe obawy zakulisowych rokowań  

Współcześnie przekaz medialny jest bardzo często jak mgła wojny. Niby dochodzi wiele 
informacji z frontu, ale ciężko je zweryfikować i brać jako pewnik. Natomiast coraz częściej do 
opinii publicznej przebijają się głosy, że ostatnia szansa dla Putina, to maksymalizowanie 
strat po stronie ukraińskiej, co ma wymusić na Prezydencie Zełenskim kapitulację, która 
przerwie masakrę. Dlatego też cały świat jest świadkiem zmasowanych ostrzałów obiektów 
cywilnych i zbrodni wojennych. Czy to ma sens?  

Niestety, wydaje się, że tak. I co gorsza, to może się udać. O ile niekwestionowany i bohaterski 
upór Ukraińców i wola walki, pomimo ogromnych strat i zniszczeń, to na Zachodzie wytwarza 
się pewne stanowisko, które ma pomóc opanować falę zniszczeń. Co to oznacza? W niedługim 
czasie, jak nie już, są wytwarzane mocne naciski na Kijów, aby w imię pokoju (czyt. świętego 
spokoju Zachodu) zgodził się na warunki postawione przez Rosję. Oznacza to demilitaryzację 
oraz neutralność, a także uznanie przez Ukrainę aneksji Krymu i niepodległości 
separatystycznych republik.  

Jak dodaje wielu analityków i ekspertów: Gdyby to się wydarzyło, i kiedy umilkłyby 
strzały, to Rosja na użytek wewnętrzny ogłosiłaby sukces przeprowadzonej operacji 
specjalnej i mogłaby stopniowo powracać do normalnych relacji ze światem 
Zachodnim, tak samo politycznych, jak i ekonomicznych.  

Oczywiście odrobienie już powstałych strat zajęłoby Federacji Rosyjskiej kilka lat, ale właśnie w ten 
sposób dyktator Putin przetrwałby najgorszy okres kryzysu.  

 

Przyszłość euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa – zmiany czy dominacja 
Oceanu Atlantyckiego?  

Przyszłość bieżącego systemu bezpieczeństwa euroatlantyckiego przede wszystkim zależy od 
rozstrzygnięcia wojny zastępczej pomiędzy Rosją i Zachodem. To na co odważy się Putin, i w 
jaki sposób na jego działania odpowie Zachód, zależał będzie system bezpieczeństwa. Tym 
samym dalszy prymat Stanów Zjednoczonych jako samodzielnego hegemona.  

Agresja Federacji Rosyjskiej skierowana przeciwko Ukrainie może doprowadzić do 
drastycznych zmian w zakresie postrzegania kwestii bezpieczeństwa w Europie, a tym 
samym wprowadzenia zmian w szeroko pojętej strategii wojskowo-politycznej państw 

Zachodnich. 



Obecne działania jednoznacznie wskazują na wiele braków w zakresie rzeczywistych 
zdolności, koordynacji działań i odstraszania. Są to problemy realne, pomimo tego, że sojusz 
NATO obecnie wygląda na mocno zjednoczony. Natomiast bez względu na wynik, bestialska 
agresja na Ukrainę doprowadzi do drastycznych zmian architektury bezpieczeństwa w 
państwach Europejskich.  

Niestety to Ukraina poniesie koszty tej największej od 1945 roku wojny. Zgodnie z 
przewidywaniami ekspertów najprawdopodobniej państwo utraci znaczną część ziem. A to 
będzie kolejny cios w kontekście dokonanej w 2014 roku aneksji Krymu.  

Zachód może pozwolić Putinowi utonąć! Jednak czy na pewno?  

Ponowne wpuszczenie Rosji do biznesu Zachodniego, byłby kolejnym fatalnym zwrotem. A 
przecież obecnie można tak naprawdę zbrodniczy reżim Putina i jego samego trochę 
przeczekać, bardziej docisnąć, przydusić. Jednocześnie wspierając, dzielnych Ukraińców w 
ich walce o wolność. Pomoc humanitarna, ekonomiczna i wojskowa dla Ukraińców to 
nieoceniona wartość dla Europy. Przyczyniając się do wprowadzenia Ukrainy, Mołdawii i 
Gruzji w struktury Unii Europejskiej jeszcze bardziej osłabi agresywną politykę Kremla.  

Jednocześnie to, co zrobił Putin i jego administracja nie powinno rozejść się po kościach. 
Musi zostać stanowczo ukarane. W taki sposób, aby w przyszłości Rosjanom, ani innemu 
narodowi nie przyszło do głowy realizować takiego scenariusza. Rzucenie Rosji na kolana 
wymaga czasu i metodycznych działań. Dlatego miejmy nadzieje, że Zachód wytrwa w swoich 
sankcjach, a Zachodni biznes nie odezwie się za miesiąc, że bez surowców Federacji 
Rosyjskiej ciężko wystawiać sute faktury. 

 


